
MASÉR

LYMFOTERAPEUT

Jana Buřilová

Provozní doba:
út - st:             8:00 – 13:00
(na základě telefonické domluvy)

Pracuji jako  masér – terapeut
a svým  vzděláním se zabývám 17 let. 

Provádím různé druhy masáží a pohlížím na 
člověka jako na celek. Baví mě pomáhat 
lidem a ukazovat jim směr a příčinu jejich 
problému jak fyzickou tak i psychickou. 
Jakoukoliv masáží uvolníme svalové napětí, 
dodáme tělu regeneraci, energii a 
psychoterapíí uvolníme stres a emoce, které 
překyselují organismus. 

Specializuji se na lymfatické masáže – systém
a potíže s ním spojené např. otoky, 
únava, snížení imunitního systému atd. 
Jsem členem České lymfologické 
společnosti a poskytuji péči a návaznost na 
lékařské pracoviště zabývající se cévním, 
žilním a lymfatickým systémem.

V čem Vám mohu pomoci?
-  Regenerace organismu, odstranění  napětí    
    z celého těla
-  Bolesti zad, odblokace a uvolnění páteře
-  Odstranění otoků, únavy
-  Odstranění psychických příčin nemoci
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CENA:
Masáž                                900,-/h
Man. lymfodrenáž    1200,-/h

Balíček 10x masáž 8000,-
Balíček 10x man. lymfodrenáž 11000,-
Balíčky mají omezenou platnost dva 
měsíce



2000  Semináře RNDr. Petr Fořt, Csc.

2002  Psychoterapie

2002  Pulzní diagnostika

2002  Učitel Reiki

2003  Aurikuloterapie

2003  Baňkování, moxování

2003 – 2007  Cvičení podle meridiánových drah, jóga

2004  Reflexní lymfatická masáž

2004  Akupresura, odblokace páteře

2004 – 2005  Reflexní terapie

2005 – 2008  Praxe akupresura, rebox, léčba bolesti MUDr. Jana Beránková

2006  Shiatsu

2006  Masér pro sportovní a rekondiční masáže, s působností mimo oblast 

zdravotnictví

2006  Masér pro sportovní a rekondiční masáže se zaměřením na lymfatické cesty 

s působností mimo oblast zdravotnictví – SVZ Stanislav Flandera

2007  Člen ČLS JEP – české lymfologické společnosti – konference lymfologie, 

flebologie, angiologie, akupunktury

2009 - 2012  Rehabilitační klinika Mudr. Miloš Barna

2012 - 2013  Masáže - centrum Sluníčko

2013 - 2017  Klinika Centrum Pohybové Medicíny prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D

2016 a nyní - Fyziotherapy centrum, Nuselská poliklinika Rehabilitace Mudr. Peter 

Wágner

Reference:

Mezi mé pacienty patří tyto známé osobnosti:

Jaroslav Svěcený – houslový virtuóz, Míša Maurerová – herečka,

Zlata Adamovská – herečka, Denisa Rosolová – atletka, Petr  Koukal – badminton,

Petr Nedvěd – hokejista,Petr Ton – hokejista, Tomáš Ujfaluši – fotbalista,

Petr Jiráček – fotbalista, Václav Pilař – fotbalista  a další
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Jana Buřilová - absolvované kurzy a školení
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